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 ۰۵/۰۲/۲۰۲1 وزیری عبدالکریمداکتر 

 )بخش: محصوالت نباتی(  زراعت و مالداری
 

 در قاموس کبیر افغانستان  (خشخاش)  کوکنارفی معر 
 

 

قاموس کبیر افغانستان در کنار ارائهٔ بسی مطالب مهم اجتماعی و معلومات در بارۀ آثار و ابنیۀ تاریخی، به معرفی زیرساختهای  
  د ی تول  ی و برا  وان ی انسان و ح  یمواد غذائ   د ی تول  ی که برا  یمحصوالت زراعت نیز می پردازد. از آن جمله به شناختاندن    زراعتی

 .  باشندی م ینبات  داتی همه در علم زراعت متعلق به بخش تول ؛رندی گی ار ممورد استفاده قر یمواد صنعت 
 

زراعت    لم شامل ع  زی ن   ی و جنگلدار  ی زراعت   کی تخن   ،یوان ی ح  دات ی مانند بخش تول  گر ی د  یبخش ها  ینبات   دات ی در کنار بخش تول
  م مورد ضرورت را به شکل منسج  یاز تمام محصوالت زراعت   ۀ تا مجموع  می است که توانست   یمسرت و خوشبخت   ی . جاباشندی م

 توان ی . به وضاحت مم ی نمائ   شکش ی پ   ی های زراعتځ، خصوصاً محصلین پوهن شما  یبرا  ،چتر آورده  کی   ر ی در ز  کی ستمات ی و س
نشر   بی ترت   نی مرتبه به ا  نی اول  یبوده و برا   ری نظ  یدر انترنت ب   بای ز  ری با تصاو  علمی  شکل منظم  نی مجموعه به ا  نی گفت که ا

   : شده که عبارت اند از شکش ی از مواد پ را در قاموس جست و جو کرده و  مواد مورد عالقه . لطفاً شودی م
 

  ی اه اهیگپنبه و لبلبو،    :مانند  یکنجد و شرشم، نباتات صنعت   :مانند  یلی ت   ای و    یت روغن انبات   ،جاتی ، سبزجات  وهی ، مجات  غله
  ره ی و غ  ل یزردچوبه، زنجب  ی، ملنگان،کاسن،  اسپند،  اسفرزه، گل ختمی، زوف،  بابونه  گل ،)خشخاش(کوکنار   ندان م  ی ئدارو

 ." پرداخته می شودبابونه"ُگل  در این سلسله در ذیل به شناسائی  .دی استفاده نمائ 
 

 
 

 
 

  Papaver somniferum :    التین
 Opium poppy : انگلیسی

 Schlafmohn :    آلمانی
 

یک گیاه  خواب آور گرفته شده،    به معنیآن از زبان التین  پسوند اسم  که   (Papaver somniferum)  یا بتۀ تریاک کوکنار 

مربوط به این   ۀگون  1۰۰در حدود  مجموعاً  می باشد.     (Papaveraceae)خشخاش  فامیلبه  متعلق  بوده  یک ساله  علفی  

در نیمکرۀ جنوبی کشت می شود.  و  انتشار یافته  نیمکرۀ شمالی    ۀمخصوصاً در مناطق معتدل  ،در سراسر جهانفامیل  

 دوساله و چند ساله نیز می باشند. آن گونه های بعضی از  .یک گونۀ آن موجود استجنوبی فریقای اتنها در 

سانتی متر می   15۰الی  5۰الً به شکل مستقیم و صعودی و غیر منقسم نمو نموده، بلندی آن به معموکوکنار  ساقۀ نبات 

 آبی دارد. و یا مایل به سبز رنگ  ،با مو های کوچک برس مانند بوده ئیاستوانه رسد. شکل آن 
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می  دار  در حاشیه دندانه    ، سانتی متر به طور متناوب باالی ساقه قرار داشته   ۲۰تا    5به بزرگی  بیضوی شکل  برگهای  

 . (1)تصویر  باشند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کوکناردانۀ  وغوزه بته، گل،  از راست به چپ:  و به پائین: از باال 4 – 1تصاویر  

می باشد که درقسمت   به رنگ سفید تا بنفشگلبرگ  بوده، دارای چهار جام مانندسانتی متر  1۰تا  5به قطر کوکنار گل 
ۀ  چیا غنپندک    باز شدناز  که بعد    دوچند بزرگی کاسبرگ بودهگلبرگ  بزرگی  ( .  ۲پائینی خود لکۀ تاریک دارد )تصویر  

  .از نبات جدا شده، به زمین فرو می ریزندکاسبرگ 

می گردد.   گرده افشانی خودیکوکنار یک نبات دوجنسه بوده، آله های تأنیث و تذکیر آن در یک گل قرار داشته، باعث 
 شکل می گیرد.غوزه    و  نیز به زمین فرو ریختهگلبرگها    که چند روز محدود را در بر می گیرد،گرده افشانی  بعد از ختم  

داشته، صدها تخم و انار مانند  کل کروی  از ماه جوالی تا سپتمبر تشکیل شده، شکوکنار    غوزۀبعد از ختم گرده افشانی  
به نسبت آن  قسمت های  سایر    ،نبات کوکناربه جز دانه و یا تخم  آن جا دارند.  میان  در  ُگرده )کلیه( مانند  یا دانۀ کوچک  

 باشند.  سمی می آلکالوئیدداشتن مقدار زیاد 

حاوی مروج است،  زیاد  آن در افغانستان نیز  کشت  که    (Papaver somniferum)زومنیفروم    پاپیورو یا    غوزهشیرۀ  

اندآلکالوئید  نوع    4۰مجموعاً   عبارت  آنها  مهمترین  که  باشد  می  ُکد(Morphin)مورفین  از    مختلف    ،(Codein)  ئین، 

. مادۀ هیروئین در کوکنار موجود (Narcein)و نارسئین  (Thebain)  ، تبائین(Noscapin)سکاپین  نُ   ،(Papaverin)  پاپاورین

 نبوده، بلکه به شکل مصنوعی از مورفین ساخته می شود.  

بعد از غروب   ،ولی هنوز سبز است شکل نهائی خود را تکمیل نمودهکه را کوکنار غوزۀ  ،برای به دست آوردن تریاک
این شیره که در  .(3)تصویر  گرددشیرۀ آن خارج و  شود پاره و یا خراشیده نشتر می زنند تا افزار مخصوصآفتاب با 

و یا مایل به سیاه را به خود می گیرد. این  رنگ قهوه ای  شب خشک شده و  یک  ابتداء رنگ سفید دارد، بعد از گذشت  
شود. مقدار حاصل تریاک خام از یک   پارهبه طور مساوی    غوزهدورادور  روند چندین بار تکرار می شود تا اینکه  

 .٪ مورفین است۲3-3حاوی گرام می باشد که میلی   5۰تا   ۲۰حدود  در  غوزه
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و حل می کنند. سپس برای چند روز و یا    هدر آب جوشاندسیاه رنگ جمع آوری شد، آنرا    شدۀ  بعد از اینکه شیرۀ خشک
مادۀ مذکور    ،فرمینتیشنپروسۀ    طی. بعد از  طی نمایدرا     (Fermentation)فرمینتیشنچند هفته آنرا میگذارند تا پروسۀ  

 خمیر مانند مبدل می شود که آنرا تریاک می نامند. و جامد  صورتبه 

از صد ها سال به این سو قدمت تاریخی دارد. مخصوصاً  ی  هگیاو استفاده از محصوالت آن به حیث داروی    زرع کوکنار
مورد استفاده سردگی، نفس تنگی و سرما خوردگی به مقدار کم  افدرمان  درد،    و  عصاب، مجادله با بیخوابیابرای آرامی  
نهایت خطرناک بوده،   گرام مورفین می باشد،  ۰,۲  معادلگرام تریاک که    3الی    ۲مصرف بیشتر از  .  دریقرار می گ

 باعث مرگ میگردد. 

ها )مثلث  ئدر کشور  آسیا  جنوب شرقی  افغانستان،  مانند  میانمار  الئیطی  و  تایلند، الوؤس  مناطق سرحدی    و  (یعنی 
 کشتو غیره برای تولید مواد مخدره مانند هیروئین  ،صورت گرفته قانونیامریکای جنوبی کشت کوکنار به شکل غیر 

مانند  در کشور های  کشنده می باشد.  ، مقدار زیاد آن  هیروئین یک مادۀ نهایت خطرناک بودهمیگردد.  عرضه  و  گردیده  
ئی به طور صنعتی داروکوکنار به منظور تولیدات    کشتاد شوروی سابق  حترکیه، هند و بعضی از جمهوریت های ات

 صورت می گیرد.  قانونی

 .(4)تصویر از تخم کوکنار در پخت وپز، در تهیۀ مواد خوراکۀ خمیری و برای تولید روغن استفاده می شود 
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